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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG mengakhiri reli penguatan pada kemarin seiring dengan 
pelemahan Bursa Asia. Di sisi lain, nilai tukar rupiah berhasil 
menguat menyusul kenaikan harga minyak mentah.  
Isu Global masih seputaran dengan ancaman AS terhadap 
tariff pada  barang-barang dari Eropa.  

FX 
USD melemah di perdagangan Rabu kemarin setelah rilis data tenaga kerja menunjukkan perkembangan 
perekonomian di US yang tidak terlalu menggembirakan, penambahan lapangan kerja di sektor non 
pertanian di angka 102,000 melemah dibanding ekspektasi di angka 140,000. Indeks USD menunjukkan 
pelemahan sebesar 0.1% ke level 96.22. AUD menguat ke level 0.7040 setelah harga komoditas bergerak 
menguat di pasar, di Rabu kemarin juga dirilis data trade balance yang merperlihatkan angka surplus 5.75B 
di bulan Mei untuk Australia. USD juga bergerak melemah terhadap JPY, melemah sebesar 0.2% ke level 
107.69 setelah permintaan untuk aset safe haven meningkat. EURUSD juga menguat 0.1% ke level 1.1297 
sementara GBPUSD melemah 0.1% ke level 1.2576. Hampir semua penguatan mata uang Asia tertahan 
karena kekhawatiran pasar terhadap perkembangan pembicaraan dagang antara US dan Cina.USDIDR 
diperdagangkan di range 14130-14160 di hari Rabu kemarin. Pagi ini USDIDR dibuka di level 14120-14130 
dengan range diperkirakan akan berada di level 14100-14150. 
 
Pasar Obligasi 
Rally yang sangat kuat terjadi di sesi perdagangan kemarin terutama untuk seri yang baru yaitu FR80 dimana 
harga bergerak naik hampir 1.5%. Imbal hasil seri-seri benchmark turun 3-5bps sementara FR80 sendiri turun 
hingga 18bps. Bank lokal dan perusahaan pengelola aset merupakan pemain utama di perdagangan kemarin, 
dimana mereka mengurangi posisi di seri-seri panjang dan membeli seri-seri pendek untuk mengurangi 
durasi. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG terkoreksi sebesar -0,349% tepatnya pada level 6,362.62. Aksi 
penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar, tepatnya pada saham-saham besar pilihan. Terlihat dari 
penurunan IDX30 sebesar -0,22% yang lebih besar daripada penurunan IHSG pada hari tersebut. Dua (2) 
sektor berakhir di zona positif, Consumer Goods Industry naik sebanyak +0,24% dan Manufacturing naik 
+0,01%. Sisa delapan (8) sektor berakhir pada zona merah, sektor Mining turun sebanyak -3,49% , sektor 
Agriculture turun sebesar -1,11% dan sektor Property, Real Estate and Building Construction melemah -0,9%. 
Investor Asing mengakhiri reli net sell selama tiga (3) hari beturut-turut dan mencatat net buy sebesar Rp. 
504,48 Miliar. Antusiasme atas gencatan senjata perdagangan antara AS-China tertutup dengan 
kekhawatiran atas ancaman AS terhadap tariff pada barang-barang Eropa berdampak pelemahan Bursa 
Saham Asia. Shanghai Composite turun -0,94%, CSI 300 turun sebanyak -1,11% , Nikei melemah 0,53% dan 
Hang Seng melemah -0,07%. Bursa Saham Amerika ditutup pada rekor tertinggu karena ekspektasi bahwa 
Fed akan bersikap lebih dovish, S&P500 naik sebesar +0,77%, NASDAQ naik sebanyak +0,75% dan Dow Jones 
menguat sebesar +0,67%.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

3-Jul-19 4-Jul-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,38 7,38 0,00  

Indonesia USD 10yr 3,25 3,25 0,00  

US Treasury 10yr 1,98 1,95 (1,52) 

Suku Bunga Bank Central Inflasi (yoy)* Inflasi (mom)* 

BI 7-Day RRR 6,00 3,28 0,55 

FED RATE 2,50 1,80 0,10 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6,22 2,3958 

1 Mth 6,66 2,3600 

3 Mth 6,91 2,2885 

6 Mth 7,24 2,2089 

1 Yr 7,37 2,1804 

Bursa Saham Dunia 

  2-Jul 3-Jul %Change 

IHSG       6,384.90        6,362.62  -0.35% 

LQ 45       1,023.20        1,020.22  -0.29% 

S&P 500 (US)       2,973.01        2,995.82  0.77% 

Dow Jones (US)    26,786.68     26,966.00  0.67% 

Hang Seng (HK)    28,875.56     28,855.14  -0.07% 

Shanghai Comp (CN)       3,043.94        3,015.26  -0.94% 

Nikkei 225 (JP)    21,754.27     21,638.16  -0.53% 

DAX (DE)    12,526.72     12,616.24  0.71% 

FTSE 100 (UK)       7,559.19        7,609.32  0.66% 

Cross Currencies 

  3-Jul-19 4-Jul-19 %Change 

USD/IDR               14.150                14.130  (0,14) 

EUR/IDR               15.976                15.944  (0,20) 

JPY/IDR               131,51                131,09  (0,32) 

GBP/IDR               17.815                17.775  (0,23) 

CHF/IDR               14.369                14.327  (0,29) 

AUD/IDR                9.896                 9.940  0,44  

NZD/IDR                9.454                 9.476  0,23  

CAD/IDR               10.795                10.813  0,17  

HKD/IDR                 1.815  
                 

1.815  
0,02  

SGD/IDR               10.436                10.423  (0,13) 

Major Currencies 

  3-Jul-19 4-Jul-19 %Change 

EUR/USD               1,1290                1,1284  (0,06) 

USD/JPY               107,60                107,79  0,18  

GBP/USD               1,2591                1,2580  (0,08) 

USD/CHF              0,9848               0,9863  0,16  

AUD/USD              0,6994               0,7034  0,57  

NZD/USD               0,6681               0,6706  0,37  

USD/CAD               1,3107                1,3067  (0,30) 

USD/HKD              7,7970               7,7846  (0,16) 

USD/SGD               1,3558                1,3557  (0,01) 

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen 

maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data dalam laporan ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta 

seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang 

mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam 

laporan ini termasuk di mana kerugian tersebut, kehilangan keuntungan atau kerusakan diduga muncul karena isi laporan atau komunikasi semacam itu dianggap bersifat memfitnah. Perubahan 

terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada laporan ini bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari laporan ini yang bisa dianggap dan atau 

untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi, penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen 

keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. Laporan ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan agar meminta saran profesional dari penasihat 

keuangan dan penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, Laporan ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, 

didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab 

atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.” 

*Jul-19 

Kurs USD/IDR | 14.130 | Kurs EUR/USD | 1,1284 | 
IHSG per 03 Juli 2019    6,362.62  
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